
 
 
 

 لوكولتر تثري مجموعة "بوالريس" بتقويم دائم -جيجر

 

 تأهبوا لخوض مغامرة دائمة جديدة

 

الساعاتية المفيدة والتي طالما  الوظائفلوكولتر ألّول مرة تقويًما دائًما في مجموعة "بوالريس" وتثريها بإحدى أعقد  -، تقّدم جيجر2022في عام 

كالندر" بميناء مطلي بلون أزرق غامق متدّرج يعّزز أسلوبها الرياضي األنيق وتستمد  لبيربتشواتتميّز ساعة "بوالريس  .كانت محط تقديٍر وإعجاب

 والتي تعرضالمطّورة حديثًا في مشاغل الدار  868AAلوكولتر كاليبر  -وتعمل بالحركة جيجر إلهامها من ساعة "بوالريس مارينر ميموفوكس".

 داخلي دّوار يمثل سمةً طوٍق الدائم باإلضافة إلى  ا للتقويموعرضً ساعة  70احتياطي طاقة يكفي مدة وتوفّر أطوار القمر في نصفي الكرة األرضية 

 مجموعة "بوالريس". من سمات

 

كالندر" تحديد معايير ساعة اليد  لبيربتشواالجديدة وتعيد ساعة "بوالريس  868AAلوكولتر كاليبر  -تعمل بالحركة جيجر •

 الرياضية الحديثة واألنيقة

  يوفّر الميناء المطلي بلون أزرق متدّرج عرًضا متألّقًا يعّزز وضوح مؤّشرات التقويم وأطوار القمر في نصفي الكرة األرضية •

َد الفوالذ أو الذهب الوردي مم من  42قطرهُ البالغ  ُصِنَع قفص الساعة •  بوصلة تثبيت تتيح تبديل األحزمة تبديًًل سريعًاوُزّوِ

 

بمجموعة ساعات جديدة تعتمد على تراث الدار المميّز في مجال ساعات  2018لوكولتر إحياء االسم التاريخي "بوالريس" في عام  -أعادت جيجر

وُصّممت مجموعة "بوالريس" لخوض  تجسيًدا معاصًرا. 1968لمبتكرة في عام الغوص وتجّسد روح ساعة "ميموفوكس بوالريس" الشهيرة ا

 والوظائف العملّية والرموز الجمالية المتميّزة وأعادت تحديد رموز الساعة الرياضية األنيقة العصرية.المتانة المغامرات اليومية بتوليفة جديدة من 

 

 وحركة جديدة للتقويم الدائم -شذوذ الوقت 

الكبيسة واختًلف عدد أّيام األشهر في التنافر القائم بين الطريقة التي نقيس بها الوقت المدني والظواهر السماوية بسنواته يكمن سبب تعقيد تقويمنا 

 التي تستند إليها تلك القياسات.

 

ها ألنها مثل الحاسوب الميكانيكي المصغّر الذي يجب أن بالتالي، يرى صنّاع الساعات أن التقويم الدائم من أكثر الوظائف المعقّدة التي يصعب إتقان

وعلى عكس عرض التاريخ البسيط الذي يحتاج إلى تعديل في نهاية كل شهر  يضبط األشهر التي يختلف عدد أيامها وحتى السنوات الكبيسة تلقائيًّا.

 ثم للسنوات المئوية التي ليست سنوات كبيسة. 2100ى عام يوًما، لن يحتاج التقويم الدائم إلى أّي تصحيح يدوي حت 31ال يبلغ عدد أيامه 

 

واستغرقت هذه  حّددت الحضارات القديمة العام بالوقت الذي تستغرقه الشمس للعودة إلى الموقع نفسه في السماء بعد إكمال دورة كاملة للفصول.

يوًما أقصر من  365ولكن السنة المدنية البالغ عدد أيّامها  التقاويم األولى.يوم وأّدت إلى ابتكار  365.2425السنة الشمسية )أو "المدارية"( قرابة 

قبل الميًلد، اعتُمد التقويم اليولياني الذي عّوض هذا الفارق بإضافة يوم إلى شهر فبراير كل  46وفي عام  السنة الشمسية بست ساعات تقريبًا.

ويقضي التقويم  ، حذف البابا غريغوريوس الثالث عشر بعض السنوات الكبيسة.1582غير أن هذا التعويض كان زائًدا. وفي عام  أربعة أعوام

تعتبر سنوات كبيسة ولكن إذا قبلت أيًضا القسمة على  4الميًلدي الغريغوري الذي نستخدمه حتى اليوم بأن كل السنوات التي تقبل القسمة على 

، فهي سنوات كبيسة 400غير أن هذه السنوات المئوية إذا قبلت القسمة على  (2100، 1900، فهي ليست سنوات كبيسة )على سبيل المثال 100

(2000 ،2400.) 

  



 
 

 أولى ساعات الجيب المزّودة بتقويم دائم. LeCoultre & Cieفي أواخر القرن التاسع عشر، طّورت شركة 

ا عندما قّدمت جيجربناء على صعوبة ابتكار آليات بالغة التعقيد بتصميم مصغّر للساعات، كانت هذه الوظي لوكولتر ساعة اليد  -فة المعقّدة نادرة جدًّ

  ومنذ ذلك الحين، استمر صنّاع ساعات الدار في تطوير دقة هذه اآلليات الرائعة وجودتها. .1937األولى المزّودة بتقويم دائم في عام 

 

كالندر" استناًدا إلى حركة التقويم الدائم المصنوعة في مشاغل  لبيربتشواالجديدة لساعة "بوالريس  868AAلوكولتر كاليبر  -ُطّورت الحركة جيجر

وخضعت للتحديث بما يتّسق مع آخر ابتكارات الدار التقنية واستفادت من تعديًلت  .2013الدار والمجّربة بنجاح والمطروحة للمرة األولى في عام 

ة الجنوبي باإلضافة إلى العرض الكًلسيكي ألطوار القمر في نصف الكرة الشمالي كثيرة تتجلى في العرض االرتجاعي ألطوار القمر في نصف الكر

الداخلي الدّوار الذي يرمز إلى مجموعة "بوالريس"، فيوفّر وظيفة الطوق أما  ، باإلضافة إلى مؤشرات التقويمساعة 70وزيادة احتياطي الطاقة إلى 

 عملية لقياس الوقت المنقضي.

 

 عرض مرئي فاخر

ويعكس اللون األزرق  كالندر" بلون أزرق غامق متدّرج واستُلهم من ساعة "بوالريس مارينر ميموفوكس". لبيربتشواناء ساعة "بوالريس ُطلي مي

 المتدّرج االنتقال من النهار إلى الليل في إشارة غامضة إلى الصلة القائمة بين الظواهر السماوية وقياس الوقت.

 

توجد كل من مؤّشرات التاريخ والشهر واليوم على ، حيث والوضوح، تُعرض مؤّشرات التقويم في ثًلثة مواٍن فرعيةسعيًا إلى ضمان التوازن 

وتذكيًرا بأصل التقاويم الذي يعود إلى الظواهر الفلكية،  في حين يُعرض العام في مؤشر الشهر. 3و 12و 9عًلمات الساعات  مواقع التوالي عند

وتبدو كل  بعرض ارتجاعي لنصف الكرة الجنوبي يؤّطر العرض التقليدي لنظيره الشمالي. 6عًلمة الساعة  قعمو ُعرضت أطوار القمر عند

 األضواء. تتًلعب عليهاالمواني الفرعية غائرة قليًًل وتزدان بتفاصيل مختلفة تميّز بعضها عن بعض، مما يضيف تنّوًعا بصريًّا عندما 

 

طقة األمان التي يُشار إليها بلون أحمر بين الساعة الثامنة ليًًل والساعة الرابعة صباًحا كي تحذّر المستخدم يوجد في منتصف الميناء مؤشر صغير لمن

وتعّزز العقارب الهيكلية وضوح المؤّشرات في حين تحافظ المؤّشرات العريضة المصّممة على شكل شبه  من ضبط الوقت أو مؤّشرات التقويم.

وُطليت العقارب  لمعقّدة والدقيقة لعرض التقويم بما يتماشى مع رموز التصميم المعاصرة لمجموعة "بوالريس".المنحرف على توازن التفاصيل ا

 والمؤّشرات بمادة مضيئة لتعزيز الوضوح في كل ظروف اإلضاءة، وهي سمة أساسية للساعات الرياضية.

 

 وأطواٍق رفيعةز األساسية لتصميم مجموعة "بوالريس" بخطوط مشدودة مم توظيف الرمو 42تعيد أقفاص الفوالذ أو الذهب الوردي البالغ قطرها 

وتكشف خلفية القفص الشفافة المصنوعة  والًلمعة الخاطفة لألبصار.الخطية الساتانية، ومزيج من األسطح المصقولة  وزجاجات مقببة كالصندوق

 من الذهب الوردي عن التفاصيل الزخرفية الدقيقة للحركة. المخّرمة المصنوعةاألوتوماتيكية وكتلة التعبئة السافيري من الكريستال 

 

يتيح  كالندر" وضبطها، وهي سمة حاسمة األهمية من سمات الساعات المصّممة للحياة اليومية. لبيربتشوامن السهل استخدام ساعة "بوالريس 

 تعبئة الساعة.ويُستخدم التاج السفلي لضبط الوقت  في حين - مميّزتان في مجموعة "بوالريس"ِسَمتان وهما  -الداخلي الطوق التاج العلوي تدوير 

 واحد. ضاغطٍ  أما التقويم، فيُضبط بزر

 

كالندر" كل المغامرات بفضل نظام تبديل السوار الذي ُطّور حديثًا والذي يمكن تفعيله بمجّرد الضغط على  لبيربتشواتواكب ساعة "بوالريس 

ويرّكز طراز الفوالذ على طابعه الرياضي، إذ ُطرح بسوار فوالذي ثًلثي الحلقات وحزام مطاطي  األزرار المدمجة في نقاط التثبيت بين العروات.

الذهب الوردي تنسجم مع حزام مطاطي أزرق وحزام من جلد التمساح مزّود بمشبك قابل للطي من أجل إطًللة يغلب  في حين أن أناقة طراز ُمحَكم

 وباإلضافة إلى ذلك، يمكن إضفاء طابع شخصي بمجموعة متنّوعة األلوان من أحزمة جلد العجل. عليها الطابع الرسمي.

 

كالندر" بفلسفة الدار العريقة التي ترمي إلى المزج بين التقاليد والحداثة وتدرج إحدى أعقد  لبيربتشوالوكولتر بوالريس  -تلتزم ساعة "جيجر

  الوظائف الساعاتية في عالم األناقة الرياضية المعاصرة.

 

  



 
 

 المواصفات التقنية

 

 كالندر لبيربتشوابوالريس 

 فوالذ أو ذهب وردي :القفص

 مم 11.97× مم  42 األبعاد:

 ميكانيكية ذات تعبئة أوتوماتيكية 868AAلوكولتر كاليبر  -: جيجرالحركة

 28,800 :الترّدد

 داخلي دّوارطوق القمر في نصفي الكرة األرضية ومنطقة أمان حمراء، مع عرض أطوار : الساعات، الدقائق، الثواني، تقويم دائم الوظائف

 ساعة 70 احتياطي الطاقة:

  مطلي بلون أزرق متدّرج الميناء:

 متر 100 مقاومة تسرب الماء:

 الرقمان المرجعيان:

Q9088180 – )نسخة فوالذية )سوار فوالذي وحزام مطاطي قابًلن للتبديل 

Q9082680 – )نسخة ذهب وردي )حزام مطاطي وحزام جلد تمساح قابًلن للتبديل 

 

 

 

 

 

 

 Stellar Odyssey -نبذة عن األوديسة النجمية 
 

منذ أوائل أيام إنشاء المصنع، حظيت  بالظواهر الفلكية التي تكمن في صميم كل طريقة تستعين بها البشرية في قياس الوقت. 2022لوكولتر في عام  -تشيد جيجر

ئمة شديدة التعقيد، لوكولتر، بدًءا من العرض البسيط ألطوار القمر إلى التقاويم الدا -الوظائف الفلكية بدور بارز في إثراء الئحة الساعات المعقّدة التي ابتكرتها جيجر

 -وأتقن صنّاع ساعات الدار العريقة وحدات قياس الوقت الثًلث  ومعادلة الوقت، وخرائط السماء، ودورتي الشهر القمري العُقَدي والشهر القمري الحضيضي.

وفي هذا العام، تخوض  ر الفلكية وتنبئ حتى بحدوثها.ولطالما وظفوا إبداعهم في ابتكار آليات متطّورة ودقيقة تحاكي هذه الظواه -الشمسية والقمرية والفلكية 

بمعرض غامر وسلسلة من الفعاليات التي تستند إلى موضوعات معيّنة وعًلقات تعاون ملهمة مع فنان  Stellar Odyssey -لوكولتر أوديسة نجمية  -جيجر

، تتناول Atelier d’Antoine -قات عمل استكشافية في ورشة أنطوان تشكيلي وخبير في خلط المشروبات، فضًًل عن برنامج مثير لًلهتمام ينطوي على حل

 هي بمثابة دعوة إلى اكتشاف سبل تحويل غموض النظام الكوني إلى روائع ميكانيكية دقيقة للمعصم. Stellar Odyssey -األوديسة النجمية  موضوع السماء.
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